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1. ZAHVALA 

 

Na začetku bi se radi zahvalili najini mentorici in učiteljici Tanji Kamenik, ki nama je 

pomagala zbirati podatke in je skupaj z nama podrobno raziskala prosti čas makolskih 

osnovnošolcev in raziskovalno nalogo tudi lektorirala. Hvala tudi vsem osnovnošolcem od 

šestega do devetega  razreda Osnovne šole Anice Černejeve Makole, ki so si vzeli čas in 

rešili najino anketo.  
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2. POVZETEK 

 

Med probleme sodobnega časa nedvomno sodi aktivno preživljanje prostega časa, ki ga 

vsak posameznik preživi po svoje. Nekateri v tem času zadovoljujejo potrebo po sprostitvi, 

druženju s prijatelji, spet drugi potrebo po gibanju, zabavi, ustvarjanju, počitku … Ker 

imava obe željo po spoznavanju nečesa novega, sva se odločili za raziskovalno nalogo na 

to temo. Po premisleku in pregledu obstoječe literature sva skupaj z mentorico oblikovali 

naslov raziskovalne naloge Osnovnošolci Makol v prostem času. Želeli sva ugotoviti, kaj 

delajo učenci predmetne stopnje na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole v prostem času, 

s kom preživijo večino prostega časa, kakšne so njihove možnosti za raznoliko preživljanje 

prostega časa v kraju, kjer bivajo, ali se pojavljajo razlike med spoloma, kako učni uspeh 

vpliva na količino prostega časa in kakšne hobije imajo učenci makolske osnovne šole.    

 

Najprej sva poiskali strokovno literaturo in jo pregledali. Nato sva si zastavili cilje in 

hipoteze, ki sva jih na koncu bodisi potrdili ali ovrgli. S pomočjo anketnega vprašalnika 

med učenci od šestega do devetega razreda sva raziskali, kako preživljajo prosti čas 

makolski osnovnošolci. Nato sva anketne vprašalnike analizirali in s pomočjo grafov in 

tabel prikazali rezultate raziskovalne naloge.   

 

Tako sva prišli do rezultatov, ki kažejo na to, da se največ učencev predmetne stopnje 

Osnovne šole Anice Černejeve Makole v prostem času ukvarja s športom in poslušanjem 

glasbe, prosti čas večinoma preživljajo doma z družino, sorodniki ali sami. Učenci kažejo 

zanimanje za številne interesne dejavnosti, ki jih nudi šola, med katerimi so najbolj 

priljubljene pevski zbor, gledališki, zgodovinski in turistični krožek, imajo raznovrstne 

hobije in menijo, da imajo v domačem kraju dovolj možnosti za preživljanje prostega časa. 

Pri tem pa ne smemo pozabiti na razlike med spoloma. Dekleta v prostem času predvsem 

poslušajo glasbo in berejo knjige, obiskujejo več interesnih dejavnosti in imajo več hobijev 

kot fantje, ki prosti čas preživijo predvsem s prijatelji in sorodniki, se ukvarjajo s športom 

in obiskujejo malo interesnih dejavnosti. 
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3. UVOD 

 

»Z naraščanjem prostega časa, v 

katerem človek ne dela, se odpira 

večji prostor za razvoj osebnosti.« 

                                          (Marx) [4] 

 

 

Ljudje v prostem času počnemo različne stvari. Tako otroci, ko se zaprejo šolska vrata, 

prosti čas preživijo na različne načine. Nekateri se ukvarjajo s športom, berejo knjige, 

poslušajo glasbo, spet drugi se predajajo lenarjenju, gledanju televizije in delu z 

računalnikom. Zato sva se odločili, da bova raziskali, kako preživljajo prosti čas učenci 

predmetne stopnje Osnovne šole Anice Černejeve Makole. Cilj najine naloge je ugotoviti, 

kako in s kom učenci preživljajo prosti čas, koliko imajo prostega časa in ali se pojavljajo 

razlike med spoloma. Hoteli sva tudi izvedeti, ali imajo učenci dovolj možnosti za 

preživljanje prostega časa v domačem kraju. 

 

 

Pri raziskovanju prostega časa makolskih osnovnošolcev sva si zastavili naslednje 

hipoteze: 

 

� Meniva, da učenci premalo aktivno preživljajo prosti čas. 

Po najinem mnenju še vedno veliko učencev v prostem času gleda televizijo, dela z 

računalnikom ali počiva.  

 

� Predvidevava, da se pri načinu preživljanja prostega časa pojavljajo razlike 

med spoloma. 

Po najinem mnenju dekleta obiskujejo več interesnih dejavnosti na šoli kot fantje, imajo 

več raznolikih hobijev in v prostem času počnejo drugačne stvari kot fantje (dekleta 

predvsem poslušajo glasbo, berejo knjige, se družijo s prijatelji, fantje pa se ukvarjajo s 

športom …).  

 



 5 

� Predvidevava, da učni uspeh vpliva na to, koliko prostega časa imajo učenci.  

Meniva, da učenci, ki imajo boljši učni uspeh, porabijo manj časa za učenje, imajo več 

hobijev, obiskujejo več interesnih in drugih obšolskih dejavnosti.  

 

� Meniva, da je na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole pester izbor interesnih 

dejavnosti, ki vsakemu posamezniku omogoča, da najde kaj zase. 

Na šoli je organiziranih veliko interesnih dejavnosti, ki jih imajo učenci na voljo. Tako 

se za vsakega posameznika najde kakšna dejavnost, ki pritegne njegovo pozornost. 

 

� Po najinem mnenju je v Makolah bolj malo možnosti za aktivno in raznoliko 

preživljanje prostega časa. 

V Makolah ni kina, glasbene šole, diskoteke, stadiona, bazena …, kjer bi lahko 

preživljali prosti čas. Zato se učenci zadržujejo na šolskem igrišču, kjer preživijo 

večino prostega časa s prijatelji in sošolci. 
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4. TEORETIČNI DEL 

 

4.1 KAJ JE PROSTI ČAS [1, 2, 3, 4] 

 

Ljudje se vedno manj ukvarjamo z aktivnimi dejavnostmi, vse več je lenarjenja, gledanja 

televizije, poslušanja radia, branja časnikov. Na prosti čas vplivajo tudi letni časi, saj je 

odvisno od vremena, s katerimi dejavnostmi se bomo ukvarjali (pozimi: smučanje, drsanje 

in sankanje, poleti: plavanje, potapljanje, kolesarjenje …).  

Vsi, tako odrasli kot otroci, v svojem prostem času počnejo to, kar jih zanima in veseli. 

Prosti čas je čas, ko nam ni treba nič početi, ne zavedamo pa se, da je prosti čas tudi 

počitek in delo, ki ga opravljamo med prostim časom. 

 

Slovenci imamo za prosti čas le eno besedo, v drugih državah (npr.: v Nemčiji, Italiji …) 

pa imajo dve, če ne kar tri besede. Zato bi lahko za prosti čas uporabili pojem »svobodni 

čas«. 

 

ANGLEŠKO free time leisure recreation 

FRANCOSKO le temps libre le loisir détente (recreation) 

ITALIJANSKO tempo libero tempo libero récreazione 

NEMŠKO Freizeit Musse Rekreation 

POLJSKO wolny czas wypoczinek rekreacija 

RUSKO svobodnoje obdych  

 

Tabela 1: Poimenovanje prostega časa v tujih jezikih 

 

 

Z besedo »prosti čas« zajemamo ves čas, ki ostaja zunaj dela in drugih nujnih življenjskih 

odnosov. S pojmom in proučevanjem prostega časa so se ukvarjali številni tuji in domači 

avtorji. V nadaljevanju so navedene definicije prostega časa nekaterih tujih in slovenskih 

raziskovalcev. 
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Opredelitev prostega časa slovenskih raziskovalcev: 

 

� R. Lešnik opredeljuje prosti čas kot tisti »čas v dnevu, ki ostaja človeku med 

obveznim delom, časom za zadovoljevanje fizioloških in higienskih potreb ter 

spanjem, brez zunanjih pritiskov, s početji in javnostmi, kakor jih izbira 

posameznik sam sredi okoliščin, v katerih živi, ne da bi ga kaj obvezovalo ali bi 

vsebovalo kakršne koli obvezujoče posledice zunaj njega samega.« [4, Strojin, 

1982, str. 40] 

 

»Prosti čas ni nasprotje delu niti ni zgolj rekreacija, potrebna za večjo proizvodno 

storilnost niti ni le kompenzacija za delo, temveč je nadaljevanje človekove 

produktivnosti v najrazličnejših variantah, ki omogoča v mejah družbenih okoliščin 

razmah in aktivnost osebnosti.« [2, Lešnik, 1987, str. 16] 

 

»Prosti čas je sestavina našega vsakodnevnega bivanja, vsebuje obvezen in prosti 

čas, ki ga človek uporabi za eksistenčno nujna opravila in za aktivnosti po svoji 

izbiri.« [2, Lešnik, 1987, str. 16] 

 

� F. Hočevar opozarja, da se »s povečevanjem obsega prostega časa in možnosti 

njegovega uresničevanja odpirajo ljudem ustreznejše okoliščine za njihov svoboden 

in vsestranski razvoj.« [1, Hočevar, 1977, str. 7] 

 

 

Opredelitev prostega časa nekaterih tujih raziskovalcev: [4] 

 

� J. Dumazedier pravi, da je prosti čas čas, v katerem človek po svoji volji izbira 

dejavnosti.  

 

� Po mnenju H. Klutha je to tisti čas, ki ga človek občuti.  

 

� E. Scheuch pravi, da je to čas, v katerem je človek prost vseh obveznosti, ki mu jih 

nalagajo njegove funkcionalne vloge ter čas, v katerem človek dela, kar želi.  
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� Jugoslovanski teoretik Miro A. Mihovilović je prosti čas opredelil kot:  

- čas, ki se kvalitetno razlikuje od vsakega drugega časa, 

- konec dela, razlika od dela,  

- stanje ali motivacija bodisi za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, 

- časovni interval, v katerem je človek prost in svoboden, da dela tisto, kar hoče 

in ne dela tistega, česar ne želi. 

 

 

4.2 PROSTI ČAS MLADIH [3, 4, 5] 

 

Vsebino prostega časa in pogostost posameznih dejavnosti v učenčevem prostem času 

lahko prikažemo v odvisnosti od starosti, spola, učnega uspeha, okolja, izobrazbene ravni, 

ekonomskih razmer učenčevih staršev …  

 

4.2.1 DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA 

 

»Dejavnost prostega časa je vsaka dejavnost, s katero se ukvarja subjekt v prostem času.« 

[3, Lešnik, 1982, str. 125] 

 

Dejavnosti prostega časa so človeku potrebne, ker ne gre le za počitek, temveč za 

sprostitev, za intimno doživeto ustvarjalnost, za vzpostavljanje ravnotežja med napetostmi, 

ki jih povzročajo dnevne obveznosti, zadolžitve, in sprostitvijo, ki jo daje doživetje 

svobode, miru in sproščenih dejavnosti.  

V prostem času gre tudi za dejavnosti, ki onemogočajo dolgočasje, če govorimo o 

zadovoljevanju tistih človekovih potreb, zaradi katerih potrebuje prosti čas. Človek se 

dolgočasi pogosto zato, ker imam malo znanja, manjše sposobnosti čustvovanja, manj 

razvite sposobnosti vrednotenja in doživljanja. Vzrok dolgočasja so lahko tudi omejene 

možnosti, ki jih daje okolje. 
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Dejavnosti, ki jih počnemo v prostem času, so zelo različne in zajemajo vsa področja v 

življenju: 

 

� informativne dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo potrebo po novih izkušnjah in 

spoznanjih (npr.: poslušanje radia, gledanje televizije, branje  časopisov, romanov, 

obiskovanje kina ...); 

 

� ustvarjalne dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo težnje po ustvarjanju, izdelovanju, 

razvoju novega (npr.: pisanje dnevnika, zgodbic, pesmic, reševanje ugank, pletenje 

in šivanje, igranje na instrument, ukvarjanje s hobiji, risanje, modeliranje ...); 

 

� telesne dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo predvsem potrebo po gibanju in 

uveljavljanju telesnih zmogljivosti (npr.: tekanje, kolesarjenje, igre z žogo, pohodi v 

naravo in izleti, smučanje, sankanje ...); 

 

� družbene dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo težnje po stikih z ljudmi in sprostitvi 

med njimi (družabne igre, šah, skrivanje, lovljenje, obiskovanje gostišč, prepevanje, 

igranje z živalmi …); 

 

� filozofične ali razmišljujoče dejavnosti so tiste, ki zadovoljujejo potrebo po 

razumevanju in oblikovanju življenjskih nadzorov (npr.: premišljevanje o 

prihodnosti, razmišljanje o svetu in ljudeh …); 

 

� neopredeljene dejavnosti so svojevrstne (npr.: osamljeno sprehajanje, spanje 

podnevi, lov in ribolov …). 

 

Raziskava R. Lešnika, ki je bila v osemdesetih letih opravljena med učenci višjih razredov 

osnovnih šol v občini Maribor, kaže, da največ učencev v prostem času gleda televizijo, 

posluša radio in bere časopise.  

 

V prostem času naj bi človek počel, kar ga razveseljuje, v kar je prepričan in kar uresničuje 

njegovo osebnost. Najljubše dejavnosti izražajo, kaj bi človek počel, čeprav vedno 

okoliščine ne omogočajo vsega.  
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Najljubše dejavnosti prostega časa osnovnošolcev po raziskavi R. Lešnika so: 

- branje romanov in povesti, 

- gledanje televizije, 

- smučanje in sankanje, 

- nogomet, 

- poslušanje glasbe, 

- obiskovanje kina, 

- druge igre z žogo … 

 

 

4.2.2 SPOL IN PROSTI ČAS 

 

Spol je pomemben dejavnik, ki vpliva na različne dejavnosti prostega časa. Razlike med 

spoloma so velike, tako pri odraslih, kot tudi pri otrocih, pojavljajo pa se tudi razlike med 

enakim spolom iste starosti. 

 

Pri fantih se največkrat pojavljajo naslednje dejavnosti: 

- nogomet, 

- izleti v naravo, 

- obisk kina, 

- vožnja z motornimi vozili, 

- obiskovanje klubov, gostišč … 

 

Pri učenkah pa so to predvsem naslednje dejavnosti:  

- gledanje televizije, 

- poslušanje glasbe, 

- branje, 

- sprehodi. 
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4.2.3 UČNI USPEH IN PROSTI ČAS 

 

Tudi učni uspeh pomembno vpliva na različne dejavnosti prostega časa. Izkazalo se je, da 

se odličnjaki predvsem zadržujejo v stanovanjih, kjer berejo knjige, romane, povesti ..., 

učenci s slabšim učnim uspehom pa se bolj ukvarjajo z dejavnostmi v naravi, predvsem z 

igrami z žogo. 

Gotovo ni vseeno, kakšen je učenčev učni uspeh, saj vpliva na izbiro dejavnosti prostega 

časa in pomeni zadovoljevanje potrebe po priznanju in uspehu v tistih dejavnostih, ki niso 

povezane z neuspešnimi dejavnostmi pri pouku. 

Interesi in potrebe odličnjakov se delno razlikujejo od interesov in potreb neuspešnih 

učencev, kar se kaže v izbiri posameznih dejavnosti prostega časa in različni udeležbi in 

odnosu do informativnih in telesnih dejavnosti prostega časa. 
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5. EKSPERIMENTALNI DEL 

 

V eksperimentalnem delu raziskovalne naloge sva s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sva 

ga izvedli med učenci od šestega do devetega razreda Osnovne šole Anice Černejeve 

Makole, raziskali, kako preživljajo prosti čas makolski osnovnošolci. Prav tako naju je 

zanimalo, kakšni so njihovi hobiji, s kom preživijo večino prostega časa, koliko prostega 

časa imajo, ali imajo v domačem kraju dovolj možnosti za preživljanje prostega časa … 

Nato sva posamezna vprašanja analizirali in rezultate prikazali s pomočjo grafov in tabel, 

katerim sva dodali še svoje komentarje. 

 

5.1 INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

Anketirali sva šestdeset učencev predmetne stopnje od šestega do devetega razreda, od tega 

je bilo najmanj osmošolcev in največ šestošolcev in devetošolcev.  
 

 

Razred Št. učencev Odstotek učencev 

6. razred 18 30 % 

7. razred 14 23 % 

8. razred 10 17 % 

9. razred 18 30 % 
 

Tabela 2: Prikaz anketirancev po razredih 
 

Glede na spol je bilo anketiranih šestintrideset fantov in štiriindvajset deklet. 

40%

60%

dekleta

fantje

 

Graf 1: Odstotek anketirancev po spolu 
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Graf 2: Lanski učni uspeh učencev 
 

V lanskem šolskem letu je bilo največ odličnih učencev (56 %), od tega kar 32 % vprašanih 

deklet, prav dobrih je bilo 16 učencev, dobrih 10 in nihče ni bil zadosten ali nezadosten. 

Izkazalo se je, da imajo učenci z odličnim in prav dobrim uspeh več prostega časa kot tisti 

z dobrim učnim uspehom, prav tako obiskujejo več interesnih dejavnosti in imajo več 

hobijev. Ti učenci ne porabijo toliko časa za učenje in kažejo večje zanimanje za raznolike 

interesne dejavnosti.   
 
 

1. Kako bi opisal prosti čas? 
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Graf 3: Pojmovanje prostega časa 
 

Le dva učenca (en šestošolec in en sedmošolec) menita, da je prosti čas, ko se z ničimer ne 

ukvarjamo, vsi ostali so mnenja, da je prosti čas, ko se sprostimo in delamo, kar želimo.  
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2. Koliko prostega časa imaš na dan? 
 

3%

35%
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20%
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Graf 4: Prosti čas učencev, izražen v urah 
 

Samo dva učenca menita, da nimata prostega časa, 35 % vprašanih ima do 2 uri prostega 

časa, 3 do 4 ure ima največ učencev (42 %), 5 ur ali več pa 20 % učencev. Pri tem nisva 

opazili večjih razlik med spoloma. Rezultati kažejo, da imajo učenci v povprečju kar veliko 

prostega časa (od 3 do 4 ure na dan). 
 

3. Kaj najraje počneš v prostem času? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 5: Najljubše dejavnosti makolskih osnovnošolcev 
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Največ makolskih osnovnošolcev se v prostem času ukvarja s športom (30 %), 26 % jih v 

prostem času posluša glasbo in le  en v prostem času počiva. Nato sledi še delo z 

računalnikom (13 %), druženje s prijatelji (12 %), gledanje televizije (7 %). Zanemarljiva 

ni niti rubrika drugo (7 %), kjer so učenci navajali, da v prostem času pomagajo staršem, se 

ukvarjajo z rastlinami in živalmi in vsega po malo. Nihče ne meni, da nima prostega časa.  

Rezultati so kar razveseljivi, saj kažejo, da se veliko učencev v prostem času ukvarja s 

športom, šele potem sledijo dejavnosti, v katerih otroci niso tako aktivni (poslušanje glasbe, 

gledanje televizije, delo z računalnikom). Ob tem vprašanju so opazne tudi velike razlike 

med spoloma, ki so prikazane v spodnji tabeli.  

 

 

Dejavnost Dekleta Fantje 

Ukvarjam se s športom. 13 % 39 % 

Družim se s prijatelji. 13 % 11 % 

Poslušam glasbo. 32 % 19 % 

Berem knjige. 13 % 0 % 

Delam z računalnikom. 8 % 17 % 

Gledam televizijo. 0 % 11 % 

Počivam. 8 % 0 % 

Nimam prostega časa. 0 % 0 % 

Drugo. 13 % 3 % 

 

Tabela 3: Najljubše dejavnosti makolskih osnovnošolcev glede na spol 

 

 

Največ deklet (32 %) v prostem času posluša glasbo, bere knjige, se druži s prijatelji, se 

ukvarja s športom (13 %), 8 % jih počiva ali dela z računalnikom. 

Pri fantih je situacija ravno obratna. Največ vprašanih (39 %) se ukvarja s športom, sledijo 

tisti, ki poslušajo glasbo (19 %), delajo z računalnikom (17 %) in noben fant v prostem 

času ne počiva ali bere knjige.  

 

 

 

 



 16 

4. Večina mladostnikov preživlja prosti čas na igrišču, ob knjigi … Kje pa ti 

največkrat preživljaš prosti čas? 
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Graf 6: Kraj preživljanja prostega časa 
 

Večina (60 %) anketiranih preživlja svoj prosti čas doma, veliko učencev tudi v naravi, na 

dvorišču in na športnih igriščih. To je povezano s tem, da se jih veliko v prostem času 

ukvarja s športom. Nihče od vprašanih pa ne preživlja prostega časa v šoli. Večjih razlik 

med fanti in dekleti ni bilo. 

 

5. S kom preživiš največ prostega časa?  
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Graf 7: S kom preživljajo učenci prosti čas 
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Večina učencev (37 %) preživlja prosti čas z družino in sorodniki, s prijatelji (33 %) ali 

sami (28 %). Pri tem se pojavljajo velike razlike med spoloma. 
 

 Dekleta Fantje 

Sam.  46 % 17 % 

S prijatelji.  29 % 33 % 

S sošolci. 0 % 3 % 

Z družino in sorodniki. 25 % 47 % 
 

Tabela 4: Način preživljanja prostega časa glede na spol 
 

S kom preživljajo učenci prosti čas je tesno povezan z dejavnostmi, ki jih takrat počnejo. 

Tako ne preseneča podatek, da dekleta največkrat preživljajo prosti čas same, saj 

najpogosteje poslušajo glasbo in berejo knjige. 

Največ fantov se v prostem času ukvarja s športom (nogomet, košarka), zato večino 

prostega časa preživijo z družino, sorodniki in prijatelji. 
 

6. Koliko interesnih dejavnosti obiskuješ na šoli?  
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Graf 8: Obiskovanje interesnih dejavnosti 
 

Največ učencev (30 %) ne obiskuje niti ene interesne dejavnosti, od tega kar 15 fantov. 27 

% vprašanih obiskuje 5 ali več interesnih dejavnosti, 18 % obiskuje eno, 10 % dve, 8 % tri 

in 7 % štiri interesne dejavnosti. Pri tem vprašanju so ponovno opazne velike razlike med 

spoloma. 
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Št. interesnih 
dejavnosti 

Dekleta Fantje 

0 12 % 42 % 

1 12 % 22 % 

2 0 % 17 % 

3 12 % 0 % 

4 17 % 6 % 

5 ali več 47 % 13 % 
 

 

Tabela 5: Obiskovanje interesnih dejavnosti glede na spol  

 

Največ deklet (47 %) obiskuje 5 ali več interesnih dejavnosti, 17 % štiri in le 12 % 

vprašanih obiskuje le eno interesno dejavnost. To kaže na večje zanimanje deklet za 

obiskovanje raznolikih interesnih dejavnosti kot fantov.  

Pri fantih je namreč situacija obratna, saj kar 42 % vprašanih ne obiskuje nobene interesne 

dejavnosti, 22 % eno in le 13 % pet ali več interesnih dejavnosti. 
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Graf 9: Najpogostejše dejavnosti, ki jih obiskujejo makolski osnovnošolci 
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Najbolj obiskane interesne dejavnosti so mladinski pevski zbor (30 %), gledališki krožek 

(28 %), zgodovinski krožek (20 %), turistični krožek (17 %), sledita literarni krožek in 

vesela šola (13 %), hranilnica (12 %) in bralna značka (10 %).  

Poleg teh pa se učenci vključujejo tudi v oblikovalni krožek in angleški klub, biološki 

krožek, jogo in modelarski krožek, orffe, sledita kolesarski krožek in nemški krožek, nato 

pa še logika, računalniški krožek, eko bralna značka in dodatni pouk slovenščine. 

Kot je razvidno iz odgovorov učencev, imajo učenci na Osnovni šoli Anice Černejeve 

Makole pester izbor interesnih dejavnosti, v katere se lahko vključujejo. Kljub temu pa naju 

je presenetil podatek, da je odstotek fantov, ki ne obiskujejo nobene interesne dejavnosti, 

tako visok. 

 

7. Imaš kakšen hobi? 
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Graf 10: Hobiji makolskih osnovnošolcev 
 

Večina učencev (75 %) ima zraven interesnih dejavnosti tudi številne hobije in le 25 % 

vprašanih nima nobenega hobija, pri čemer nisva opazili razlik med spoloma. 

 

Največ se jih ukvarja s športom, saj je 23 % učencev kot hobi navedlo igranje nogometa in 

21 % igranje košarke. Sledi poslušanje glasbe (19 %) in obiskovanje glasbene šole ali 

učenje instrumenta (15 %). Pod rubriko drugo so učenci navajali še naslednje hobije: 

verouk, vezenje, lutke, plesne vaje, risanje, zbiranje znamk, ukvarjanje z rastlinami in 

živalmi, kar kaže na to, da se učenci v prostem času zanimajo za raznolike dejavnosti …  
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Graf 11: Prevladujoči hobiji med učenci 

 

8. Koliko možnosti imaš za preživljanje prostega časa v kraju, kjer prebivaš? 
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Graf 12: Možnosti za preživljanje prostega časa v domačem kraju 
 

Kar 50 % učencev misli, da ima veliko možnosti za preživljanje prostega časa v domačem 

kraju, 33 % anketiranih meni, da je v kraju malo možnosti za preživljanje prostega časa, 17 

% vprašanih pa se ni opredelilo. Med tistimi, ki menijo, da imajo v domačem kraju malo 

možnosti, je bilo veliko takšnih, ki imajo malo hobijev in ne obiskujejo veliko interesnih 

dejavnosti in zato ne kažejo večjega zanimanja za tovrstno preživljanje prostega časa. 
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9. Ali meniš, da osnovnošolci dovolj aktivno preživljajo prosti čas?  
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Graf 13: Aktivno preživljanje prostega časa osnovnošolcev 

 

37 % vprašanih je mnenja, da osnovnošolci dovolj aktivno preživljajo prosti čas, od tega 

kar polovica vprašanih fantov. 23 % učencev se s tem ne strinja, med njimi tretjina 

vprašanih deklet. Visok je tudi odstotek tistih (40 %), ki se niso mogli opredeliti, in sicer 

največ šestošolcev. Odgovori na to vprašanje so povezani s tem, kako posamezniki 

preživljajo prosti čas. Največ fantov se v prostem času ukvarja s športom in zato menijo, da 

dovolj aktivno preživljajo prosti čas, dekleta pa predvsem poslušajo glasbo in berejo knjige 

in so mnenja, da ne preživljajo prostega časa dovolj aktivno. 
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6. SKLEP 

 

Pri raziskovanju prostega časa na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole sva prišli do 

naslednjih ugotovitev in zaključkov: 

 

� Največ učencev se v prostem času ukvarja s športom, kar kaže na to, da učenci 

dokaj aktivno preživljajo prosti čas. Odgovori na to vprašanje so ovrgli najino 

hipotezo, s katero sva predvidevali, da učenci v prostem času še vedno največ 

gledajo televizijo, delajo z računalnikom ali počivajo. Učenci so mnenja, da dovolj 

aktivno preživljajo prosti čas, med njimi je največ fantov, ki se v prostem času 

predvsem ukvarjajo s športom, dekleta pa poslušajo glasbo in berejo knjige in 

menijo, da ne preživljajo prostega časa dovolj aktivno. 

 

 
 

Slika 1: Makolski osnovnošolci so uspešni na športnih tekmovanjih. 

 

 

� Izkazalo se je, da dekleta res obiskujejo več interesnih dejavnosti kot fantje, imajo 

več raznolikih hobijev in v prostem času počnejo drugače stvari kot fantje. Dekleta 

predvsem poslušajo glasbo, berejo knjige, se družijo s prijatelji in zato prosti čas 

preživljajo same doma, medtem ko se fantje predvsem ukvarjajo s športom in prosti 

čas preživijo s sorodniki in prijatelji doma, na dvorišču in športnih igriščih. 
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� Na količino in s kom učenci preživljajo prosti čas nedvomno vpliva tudi učni uspeh. 

Izkazalo se je, da imajo učenci v povprečju kar precej prostega časa na dan. Tisti z 

boljšim učnim uspehom imajo več hobijev in običajno obiskujejo več interesnih 

dejavnosti, saj manj časa porabijo za učenje. Odgovori so potrdili še eno najino 

hipotezo, ki sva si jo na začetku raziskovanja zastavili. 

 

� Na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole je pester izbor interesnih dejavnosti, ki 

posameznikom omogoča, da najdejo kaj zase. Kot sva že sami predvidevali, 

interesne dejavnosti pritegnejo pozornost učencev, kar kažejo podatki, da veliko 

učencev obiskuje 5 ali več interesnih dejavnosti, med njimi največ deklet. Največ 

učencev obiskuje pevski zbor, gledališki, turistični in zgodovinski krožek. 

Zaskrbljujoč pa je podatek, da je največ takšnih, ki ne obiskujejo nobene interesne 

dejavnosti, med njimi največ fantov, ki imajo slabši učni uspeh in tudi sicer nimajo 

veliko hobijev. 

 

 

 

 

Slika 2: Največ učencev obiskuje pevski zbor. 
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Slika 3: V dveh gledaliških skupinah nastopa veliko mladih igralcev. 

 

 

 
 

Slika 4: Na šoli delujeta dve orffovi skupini, ki se vsako leto udeležita državne revije. 
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� Z raziskovanjem prostega časa sva ovrgli še eno najino hipotezo, s katero sva 

predvidevali, da imajo učenci v Makolah bolj malo možnosti za aktivno in 

raznoliko preživljanje prostega časa, saj v kraju ni kina, stadiona, bazena, glasbene 

šole, diskoteke … Kljub temu učenci ne čutijo potrebe in pomanjkanja tovrstnih 

dejavnosti, saj imajo na voljo pester izbor interesnih dejavnosti v šoli in drugih 

možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Med te nedvomno sodi tudi šolsko 

igrišče, kjer učenci aktivno preživljajo prosti čas s prijatelji in sošolci.  

 

 

 
Slika 5: Vedno polno šolsko igrišče. 
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7. ZAKLJUČEK 

 

 

Z raziskovalno nalogo sva veliko odkrili, a to še zdaleč ni vse, veliko vprašanj je še ostalo 

odprtih, neraziskanih in bi se o njih dalo še podrobneje razpravljati. Z raziskovalno nalogo 

Osnovnošolci Makol v prostem času sva si prizadevali raziskati, kaj pomeni prosti čas 

makolskim osnovnošolcem in kako ga preživljajo. Izkazalo se je, da so učenci v svojem 

prostem času kar aktivni in želiva si, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. 

 

Tudi sami se bova trudili po svojih najboljših močeh, da bi pripomogli k izboljšanju 

možnosti aktivnega preživljanja prostega časa v domačem kraju z vključevanjem v različne 

interesne dejavnosti in vzbuditvijo zanimanja za tovrstno aktivno preživljanja prostega časa 

tudi pri drugih učencih, sošolcih in vrstnikih. Najbolj enostavno je reči, da se tako in tako 

nikjer nič ne dogaja, če pa se človek potrudi in pokaže zanimanje, pa sva prepričani, da se 

za vsakogar najde kaj zanimivega, kar pritegne posameznikovo pozornost in lahko na ta 

način aktivno preživi svoj prosti čas. V času, v katerem živimo, polnem stresa, hitenja in 

številnih obveznosti, je pomembno, da preživimo prosti čas kvalitetno, da delamo to, kar 

nas veseli in zanima in da to počnemo z ljudmi, ki jih imamo radi in se v njihovi družbi 

dobro počutimo. 

 

Najino raziskovanje bova zaključili z mislijo Jeffa Kellerja, ki pravi: 

 

»Če boste pozitivni in navdušeni, 

si bodo ljudje želeli preživljati čas z vami.« 
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9. PRILOGE 
 

9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK    
 

O preživljanju prostega časa makolskih osnovnošolcev naju zanima tudi vaše mnenje, zato 

vas prosiva, da rešite anketo in nama pomagate pri raziskovalni nalogi. Prosiva za čim 

resnejše odgovore in se vam vnaprej zahvaljujeva. 

 

 
SPOL (obkroži):     M        Ž 

RAZRED:    _______ 

LANSKI UČNI USPEH (obkroži):  1      2       3      4       5 

 

1. Kako bi opisal prosti čas? (Obroži.) 

a) Je čas, ko se z ničimer ne ukvarjam. 

b) Je čas, ko se sprostim in delam, kar želim. 

 

2. Koliko prostega časa imaš na dan? (Obkroži 1 odgovor.) 

a) nič 

b) do 2 uri 

c) 3 do 4 ure 

d) 5 ur ali več 

 

3. Kaj najraje počneš v prostem času? (Obkroži 1 odgovor.) 

a) Ukvarjam se s športom.    f) Gledam televizijo. 

b) Družim se s prijatelji.    g) Počivam. 

c) Poslušam glasbo.     h) Nimam prostega časa. 

d) Berem knjige.     i) Drugo: ___________________ 

e) Delam z računalnikom.      

 

4. Večina mladostnikov preživlja prosti čas na igrišču, ob knjigi … Kje pa ti 

največkrat preživljaš prosti čas? (Obkroži 1 odgovor). 

a) Doma.     d) V naravi. 

b) V šoli.     e) Na športnih igriščih in v telovadnicah. 

c) Na dvorišču.    f) Drugo: ___________________ 
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5. S kom preživiš največ prostega časa? (Obkroži 1 odgovor.) 

a) Sam.      c) S sošolci. 

b) S prijatelji.      d) Z družino in sorodniki. 

 

6. Koliko interesnih dejavnosti obiskuješ na šoli?  

a) 0    d)   3 

b) 1    e)   4 

c) 2    f)   5 ali več 

Napiši katere: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Imaš kakšen hobi?              DA    NE  

    Napiši katerega: 

 _________________________________________________________________________ 

 

8. Koliko možnosti imaš za preživljanje prostega časa v kraju, kjer prebivaš? 

a) Veliko.    c) Nobene, prepuščen sem samemu sebi. 

b) Malo.     d) Ne vem. 

 

9. Ali meniš, da osnovnošolci dovolj aktivno preživljamo prosti čas? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

Anja in Špela 

 


